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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 2061 

Nazwa: Inteligentny podajnik folii maskujacej 
Colad 

                    

 

 

  

 
 

Specyfikacja:  
Łatwy w obsłudze podajnik do folii. Aby zapobiec zakurzeniu, na podajnik do folii 

maskującej należy nałożyć karton.  
 

Cechy i korzyści: 

• Mniejsze ryzyko zakurzenia: Mniej kurzu na folii dzięki zamkniętemu kartonowi 

(z funkcją podawania). 

• Podajnik można przechowywać w pozycji pionowej w celu zaoszczędzenia 
powierzchni 

• Mobilny, łatwy do przenoszenia 

• Łatwa obsługa przez 1 osobę.  

• Karton może pełnić rolę krawędzi tnącej. 

 
Zastosowanie 
Produkt przeznaczony do wszystkich folii maskujących Colad w połączeniu z kartonem z 

wbudowaną funkcją podajnika. Także do innych marek z kwadratowym kartonem i 
funkcją podajnika. Maksymalny rozmiar kartonu to 105 cm długości, 25 cm szerokości 

oraz 25 cm wysokości. 

 
Specyfikacja techniczna:  

Kolor Czerwony 

Materiał Metal 

Jednostka opakowania 1 sztuka 

Wymiary opakowania  

(dł. x szer. x wys.) 

 

Wymiary produktu  
(dł. x szer. x wys.) 

120 x 54 x 44 cm (wymiar zewnętrzny) 

Waga 8.5 kg 

Maksymalny rozmiar kartonu z 
folią 

110 x 24 x 24 cm (wymagana funkcja podajnika) 

  
INSTRUKCJA UŻYCIA 

Pierwsze użycie: Zamontować karton z folią (użycie poziome): 
 

1. Poluzować czarne pokrętła w górnej części. W górnej części znajduje się uchwyt przymocowany do 
środkowego pręta. 

 

 

Data utworzenia: 1-11-2018 

 Ostatnia aktualizacja:   

  Ilość stron: 3 

pionowo 
pozycja 

przechowywania 

pozioma 
pozycja 
działania 



 

 Colad_TDS_Masking_Film_Dispenser_Smart_2061_PL_v4 page 2 

2. Przesunąć całą górną część lekko na zewnątrz, aby wzdłuż kartonu pojawiła się wolna przestrzeń. 

 

 
 

3. Poluzować czarne pokrętła w dolnej części, przy kółkach. Wysunąć maksymalnie na zewnątrz czerwone 

uchwyty. Dokręcić czarne pokrętła, aby czerwone uchwyty pozostały w pionie. 

 
4. Umieścić karton obok podajnika. Umieścić jak najbliżej dolnej części (przy kółkach). 

 

 
 
5. Dosunąć górną część (z uchwytem) do kartonu. Dokręcić czarne pokrętła w górnej części do 

środkowego pręta, aby unieruchomić górną część. 

 

  +                                        
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6. Dosunąć czerwone uchwyty do kartonu. Dokręcić czarne pokrętła, aby unieruchomić karton. 

 

  
 
Wymiana (folia o tym samym numerze artykułu): 

1. Poluzować czarne pokrętła w dolnej części (przy kółkach) i wysunąć maksymalnie na zewnątrz 

czerwone uchwyty. 
2. Dokręcić czarne pokrętła. Spowoduje to, że czerwone uchwyty pozostaną w górze. 

3. Umieścić obok karton z folią. Umieścić jak najbliżej dolnej części (przy kółkach). 
4. Dosunąć czerwone uchwyty do kartonu. Dokręcić czarne pokrętła, aby unieruchomić karton. 

 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 6365 – Półprzezroczysta folia maskująca 4 x 300 m  

Numer artykułu: 2070 – Magnetyczny nóż do folii 
 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. The information about work 

and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. 

Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 

i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 

EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.pl 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.pl/

